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رویکرد سیستمی مدیریت رسانه: 
واقعیت ها و بایسته ها

چکید�ه
مدیریت رسانه، عنوان یک  رشته دانشگاهی است که با مدیریت بر رسانه 
و فرایندهای آن در ارتباط است. گستردگی این رشته شامل طیف وسیعی 
و  مجازی  شنیداری،  دیداری،  نوشتاری،  رسانه های  شامل:  رسانه ها  از 
الکترونیکی و شفاهی و مطالعات مربوط به آن ها نیازمند داشتن به مفهوم 
و محتوایی است، که مورد قبول همگان باشد. در دنیای کنونی که نقش 
رسانه ها در قدرت نرم هر کشور و ثبات و اقتدار آن بسیار مهم و تأثیرگذار 
است، مدیریت رسانه با رویکرد سازمانی و اقتصادی در دانشگاه های کشور 
آموزش داده می شود و سرفصل دروس نیز بر این مبنا تصویب شده است. 

در  رسانه  مدیریت  کتابخانه ای  و  اسنادی  بررسی سوابق  با  تحقیق  این  در 
اسناد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نگاه آنان را به مدیریت رسانه و به 
عبارتی بخش اول تحقیق که واقعیت ها است، به دست آید. سپس با مطالعه 
تطبیقی با یکی از رشته مدیریت خدمات بهداشتی سعی گردید کاستی های 
این رشته به دست آید. همچنین بر اساس مدل ارتباطی السول و نظریه 
سیستمی نیازمندی ها و بایسته های این رشته مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت، که در این خصوص از روش رجوع به نخبگان و اخذ نظرات آنان 

داده ها وجمع آوری و دسته بندی گردید.
عالی  شورای  آموزشی  اهداف  و  راهبردی  اسناد  در  که  داد  نشان  بررسی ها 
برنامه ریزی وزارت علوم، رشته مدیریت رسانه با نگاه اقتصادی مورد توجه و 
برنامه ریزی مدیران ارشد آموزشی کشور قرار گرفته است. در حالی که مدیریت 
رسانه مفهوم گسترده تری را شامل می شود و رویکرد اقتصادی یکی از زمینه های 
مهم آن به شمار می رود. تنوع و پیچیدگی انواع رسانه نیازمند داشتن تخصص، 
با هر رسانه است. لذا ضمن بررسی نواقص  دانش و مهارت علمی متناسب 
موجود در مدیریت رسانه مانند نداشتن دوره های کارشناسی، نداشتن گرایش های 
تخصصی و غیره پیشنهادهایی برای ارتقای جایگاه علمی و کاربردی این دانش 
بسیار مهم و کلیدی و همچنین لزوم آموزش واحدهای درسی با موضوعات 

مخاطب شناسی، رسانه شناسی، دانش های اجتماعی و غیره ارائه گردید. 
واژگان�کلیدی

مدیریت رسانه، رویکرد سیستمی، واقعیت ها، بایسته ها، ارتباطات.
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مقد مه
ارزش	ها،	 باورها،	 د	ر	 تحول	 ایجاد		 با	 رسانه	ها	
و	ذهنیات	جامعه،	 اد	راکات	 تصاویر،	 اعتقاد	ات،	
زمینه	را	برای	اقناع	و	پذیرش	فراهم	کرد	ه	اند	،	د	ر	
نتیجه	پیام	ها،	نماد	ها،	اخبار	و	اطالعات	اهمیت	
خاص	پید	ا	می	کنند	.	به	همین	د	لیل	استفاد	ه	
از	رسانه	ها	نقش	مهمی	را	د	ر	کلیه	عرصه	های	
سیاسی،	فرهنگی،	اقتصاد	ی	و	اجتماعی	کشور	

ایفا	می	کند	.
با	توجه	به	این	که	رسانه	ها	د	ر	چارچوب،	تولید		
فعالیت	 پیام	 تأثیرگذاری	 و	 پیام	 انتقال	 پیام،	
می	کنند	،	لذا	مد	یریت	رسانه	یعنی	مد	یریت	بر	
این	فرایند	ها.	بنابراین	د	ر	اولین	گام	باید		د	رک	
د	رست	و	صحیحی	از	مد	یریت	رسانه	به	د	ست	
آورد	،	تا	بتوان	بر	اساس	آن،	د	ر	خصوص	ارتقای	
هد	فمند		این	د	انش	علمی	تالش	کرد		یا	برای	
تخصصی	 و	 عمومی	 آموزش	 و	 محتوا	 تد	وین	
آن	برنامه	ریزی	و	سپس	اجرا	نمود	.	این	مقاله	به	
بررسی	وضعیت	فعلی	مد	یریت	رسانه	د	ر	کشور	و	
ارائه	نظریه	های	قبلی	به	مد	یریت	رسانه	پرد	اخته	
و	ضمن	ارائه	برخی	نواقص	و	کاستی	های	آن	به	
ارائه	پیشنهاد		ها	و	راهکارهای	مناسب	و	کاربرد	ی	

می	پرد	ازد	.
مد	یریت	رسانه	یک		رشته	تحصیلی	د	انشگاهی	
است،	که	با	مد	یریت	بر	رسانه	و	فرایند	های	آن	
د	ر	ارتباط	است.	انواع	رسانه	و	گسترد	گی	این	
است،	 رسانه	ها	 از	 وسیعی	 طیف	 شامل	 رشته	
رسانه	های	نوشتاری،	د	ید	اری،	شنید	اری،	مجازی	
و	الکترونیکی	و	شفاهی	و	مطالعات	مربوط	به	
آن	ها،	نیازمند		د	اشتن	مفهومی	است	که	مورد		
قبول	همه	بود	ه	و	بتواند		جایگاه	واقعی	مد	یریت	

رسانه	را	د	ر	اذهان	متباد	ر	کند	.
تاکنون	د	ید	گاه	های	مختلفی	نسبت	به	مد	یریت	
رسانه	ارائه		شد	ه	است	که	به	نظر	می	رسد		هر	فرد		
یا	نهاد	ی	از	نقطه		نظر	کاربرد		رسانه	د	ر	اجرای	
اهد	اف	خود		به	آن	نگریسته	است.	به	عنوان	مثال	
اگر	عد	ه	ای	نقش	و	جایگاه	مد	یریتی	را	به		عنوان	
اد	اره	کنند	ه	سازمان	ها	د	ر	همه	امور	غالب	بد	انند	،	
حتما	اساس	این	رشته	به	سمت	نگاه	مد	یریتی	

سوق	پید	ا	خواهد		کرد	.	د	ر	حال	حاضر	نگرش	و	
د	ید	گاه	سیاست	گذاران	علمی	و	آموزشی	کشور	
از	مد	یریت	رسانه،	نگرشی	سازمانی	و	اقتصاد	ی	

به	این	پد	ید	ه	فراگیر	است.	پرسش	های	تحقیق
رشته	 تحصیلی	 آموزشی-	 اهد	اف	 به	 توجه	 با	
مد	یرت	رسانه	و	تطبیق	آن	با	پیش		فرض	مورد		
از	 سیاست	گذاران	 و	 راهبرد	ی	 مد	یران	 قبول	
این	رشته	که	همانا	رویکرد	ی	اقتصاد	ی	است،	
اختالف	و	شکاف	بین	آن	ها	قابل		مشاهد	ه	است.	
اگر	به	روش	تحقیقات	کالسیک،	هد	ف	اصلی	
رشته	مد	یریت	رسانه	را	مد	یریت	اقتصاد	ی	یک	
سازمان	رسانه	ای	است	بد	انیم	و	اهد	اف	فرعی	آن	
را	پنج	هد	ف	برشمرد	ه	شد	ه	د	ر	نظر	بگیریم	د	ر	آن	
صورت	سؤال	اصلی	تحقیق	این	خواهد		بود	:	آیا	
مد	یریت	رسانه	عبارت	است	از	مد	یریت	اقتصاد	ی	

یک	سازمان	رسانه	ای	است؟
	و	سؤاالت	فرعی	تحقیق	عبارت	خواهند		بود		از:

آیا	د	رک	د	رست	از	محیط	رقابتی	رسانه	ها	و	.	1
تحوالت	تکنولوژی	رسانه	ها	با	نگاه	اقتصاد	ی	به	

مد	یریت	رسانه	قابل	د	ستیابی	است؟
اهد	اف	کالن	.	2 د	ر	 رسانه	 مد	یریت	 آیا	وظیفه	

توسعه	ملی	د	ر	چارچوب	رویکرد		اقتصاد	ی	به	
این	مد	یریت	د	ست	یافتنی	است؟

محتوای	.	3 تأثیر	 و	 تولید		 فرایند		 شناخت	 آیا	
رسانه	ای	با	نگاه	اقتصاد	ی	به	د	ست	می	آید	؟

آیا	با	نگاه	اقتصاد	ی	به	مد	یریت	رسانه،	مراکز	.	4
فعلی	 مد	یران	 جذب	 امکان	 عالی	 آموزش	
ارتقای	 را	جهت	 رسانه	ها	 آیند	ه	 احتمالی	 و	
د	انش	آکاد	میک	و	مهارت	های	اد	راکی	خواهند		

د	اشت؟
آیا	پرورش	و	تأمین	نیروی	انسانی	حرفه	ای	.	5

د	ر	حوزه	مد	یریت	رسانه	با	رویکرد		اقتصاد	ی	
حاصل	می	شود	؟

د	ر	د	ایره	کالن	اقتصاد		و	مد	یریت	کشور	چه	.	6
پیش	بینی	 رسانه	ها	 برای	 و	جایگاهی	 سهم	

شد	ه	و	چه	انتظاری	از	آن	ها	می	رود	؟
عملکرد		رسانه	ها	د	ر	این	مید	ان	چیست؟.	7

مباني نظري مقاله
سازمان	ها	 تشکیل	 و	 و	 جوامع	 پیچید	گی	 با	
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و	 مد	ل	ها	 اساس	 بر	 عالی	 مد	یران	 نهاد	ها،	 و	
نظریه	های	مختلف	مد	یریتی	تصمیماتی	برای	
اتخاذ	 جاری	 مشکالت	 حل	 و	 امور	 پیشبرد		
می	نمایند	.	یکی	از	نظریاتی	که	د	ر	بسیاری	از	
علوم	و	زمینه	ها	راه	گشا	بود	ه	و	شکوفایی	ایجاد		
که	 است،	 سیستمی1«	 »نظریه	 است،	 کرد	ه	
مفاهیم	مشابه	د	یگری	مانند		»تفکر	سیستمی2«	
و	»نگرش	سیستمی3«	نیز	به	آن	گفته	می	شود	.	
یونانی	 واژه	 د	ر	 ریشه	 »سیستم«	 اصطالح	
جای	 »باهم	 معنی	 به	 که	 د	ارد		 	syst¯ema
د	اد	ن«	است.	سیستم،	مجموعه	ای	است	از	عناصر	
به	هم	مرتبط	که	برای	نیل	به	هد	ف	مشترک	با	

هم	د	ر	تعامل	هستند	.
به	نظر	زاهد	ی	از	زمان	های	قد	یم	مفهوم	سیستم	
مورد		توجه	اند	یشمند	ان	و	فالسفه	قرار	د	اشته	
است؛	ارسطو،	ابن	خلد	ون،	مولوی،	الیپ	نیتز،	
هگل	و	هرمان	هسه	از	جمله	د	انشمند	انی	هستند		
که	به	مفهوم	سیستم	توجه	د	اشته	اند	.	د	ر	قرن	
حاضر	نیز	هنری	کند	ال	از	نخستین	افراد	ی	است	
اشاراتی	 به	مفهوم	سیستم	و	طرز	کار	آن	 که	
	1901( برتاالنفی4	 فون	 لود	ویگ	 است.	 د	اشته	
تا	1972(	مبد	ع	و	ارائه	د	هند	ه	نظریه	سیستمی	
سیستم	ها	 عمومی	 نظریه	 وی	 واقع	 د	ر	 است.	
را	به	صورت	مد	ون	و	علمی	وضع	کرد	ه	است؛	
بر	 را	 نظریه	خود		 	)1920( اواخر	 د	ر	 برتاالنفی	
اساس	نظریه	ارگانیسمی	مطرح	کرد	.	وی	معتقد		
بود	،	ارگانیسم	صرفا	یک	موجود		با	اجزای	مختلف	
نیست؛	بلکه	یک	سیستم	واحد	ی	است	که	تا	
اجزای	آن	ضمن	ارتباط	با	یکد	یگر	د	ر	یک	کلیت	
واحد		فعالیت	می	کند	.	لذا	نگرش	تک		بعد	ی	نیز	
نمی	تواند		اطالعات	جامعی	د	رباره	نحوه	هماهنگی	
اجزا	و	فرایند	های	گوناگون	ارگانیسم	ها	د	ر	اختیار	
ما	بگذارد	.	هد	ف	نظریه	عمومی	سیستم	ها	کشف	
رو	 این		 از	 است،	 پد	ید	ه	ها	 ذاتی	 نظم	 و	 قوانین	
می	توان		آن	را	سیال	ترین	نظریه	سیستمی	به	

1  - System Theory
2  - Systems Thinking

3  - Systems Seeing

4  - Ludwig von Bertalanffy

هیچ	 نظری		آن	 د	ر	چارچوب	 زیرا	 آورد	،	 	شمار	
نظریه	قاطعی	ارائه	نشد	ه	است	)زاهد	ی،	1359(.
این	 	)2009 تا	 	1919( اکاف5	 لینکلن	 راسل	
نظریه	را	بعد	ها	گسترش	د	اد		و	معتقد		بود		تفکر	
بر	 فرایند		شناخت	است	که	 نوعی	 سیستمی،	
تحلیل	و	ترکیب	موضوع	د	ر	جهت	د	ستیابی	به	

د	رک	کامل	و	جامع	آن	استوار	است6.
تفکر	سیستمی	نوعی	نگاه	به	جهان	هستی	است	
از	چشم	اند	ازی	وسیع	تر،	که	تنها	به	مشاهد	ه	اجزا	
و	پد	ید	ه	ها	اکتفا	نمی	کند		و	د	رصد	د		تشخیص	علل	
و	الگوها	است.	تفکر	سیستمی	بر	این	پایه	استوار	
است	که	سیستم،	مجموعه	ای	از	د	و	یا	چند		جز	
است	که	نمی	توان	آن	را	به	اجزا	مستقل	از	هم	
تفکری	 تفکر	سیستمی،	 امروزه	 کرد	.	 تفکیک	
روش	شناسی	 که	 است	 فرارشته	ای	 و	 جامع	
مؤثری	را	برای	سیستم	های	اجتماعی-	فرهنگی	
د	ر	محیط	آکند	ه	از	آشفتگی	و	پیچید	گی	ارائه	

می	د	هد		)بینش،	1390(.
تفکر	سیستمی	باعث	می	شود		تا	مد	یران	ضمن	
رهایی	از	چالش	جزئی	نگری	یا	بخشی	نگری،	با	د	ر	
نظر	گرفتن	کلیه	عوامل	د	رونی	و	بیرونی	موضوع،	
با	نگاهی	کامل	تر	تصمیمات	الزم	را	اتخاذ	نمایند	.
برای	تبیین	نگاه	سیستمی	به	د	استان	معروف	
»فیل	د	ر	تاریکی7«	که	گاهی	از	آن	با	عنوان	»فیل	
و	کوران«	نام		برد	ه	می	شود	،	اشاره	می	شود	.	نکته	
مهمی	که	د	ر	د	استان	وجود		د	ارد		این	است	که	
هیچ		کد	ام	از	آن	افراد	،	حرف	ناد	رستی	نمی	زنند	؛	

بلکه	تنها	بخشی	از	آن	موجود		را	د	ید	ه	اند	.
پیتر	سنجه8		از	د	یگران	د	انشمند	ان	سیستمی،	

5  - Russell L. Ackoff
6  - J. Gharajedaghi, “system thinking; man-

aging chaos and complexity”

7  -	مولوی،	د	ر	د	فتر	سوم	کتاب		مثنوی،	از	
این	تمثیل	استفاد	ه	کرد	ه	است.	البته	سنایی	غزنوی	نیز	قبل	
از	مولوی	د	ر	کتاب	حد	یقةالحقیقه	به	شکل	د	یگر	با	عنوان	

مرد	م	کور	و	فیل	د	ر	شعری	مطرح	کرد	ه	بود	.
سنج	 مایکل	 پیتر	 	)Peter Senge  (-   8
سازمانی	 جامعه		 بنیان	گذار	 و	 مد	یریت	 مد	رسه	 استاد		
مد	ل	سازی	 رشته	 د	ر	 را	 مهند	سی	 او	 است.	 یاد	گیرند	ه	
خود		 د	کترای	 و	 	1972 سال	 د	ر	 اجتماعی	 سیستم	های	
وی	 است.	 گرفته	 	1978 سال	 د	ر	 مد	یریت	 رشته	 د	ر	 را	
شهرت	 ولی	 	است	 سیستمی	 	تفکر	 مهم	 د	انشمند	ان	 از	
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از	د	استان	فیل	برای	توصیف	تفکر	سیستمی	
استفاد	ه	می	کند	.	تفکر	سیستمی	به	کارشناسان	
کمک	می	کند		تا	ساختار،	الگوها	و	وقایع	را	د	ر	
پیوند		با	یکد	یگر	مورد		بررسی	قرار	د	هند		و	تنها	
به	مشاهد	ه	اکتفا	نکنند	.	تفکر	سیستمی	مبتنی	

بر	نوعی	کلی	نگری	است.	
اگر	رسانه	را	به		مثابه	یک	سیستم	بد	انیم	که	
مجموعه	ای	از	اجزای	مرتبط	است	که	د	ر	عین	
د	رکنش	 مشخص	 وظیفه	ای	 ایفای	 برای	 حال	
متقابل	و	هماهنگ	با	مخاطبان	است.	د	ر	تفکر	
سیستمی،	رسانه	ها	مانند		سامانه	هایی	هستند		
که	د	ر	د	ل	یک	مجموعه	محیطی	بزرگ	تر	قرار	
گرفته	اند	.	به	عبارتی	محیط	بزرگ	ارتباطی	د	ر	
د	نیا	از	رسانه	های	مختلفی	تشکیل		شد	ه	و	هر	
رسانه	به		نوبه	خود		به		عنوان	یک	سیستم	شامل	

ورود	ی	ها	و	خروجی	ها	است.
د	ر	یک	بررسی	صورت	گرفته	از	چیستی	مد	یریت	
رسانه،	هشت	د	ید	گاه	مختلف	نسبت	به	این	رشته	
)روشند	ل،	1386(	به	د	ست	آمد		که	بر	اساس	
نظریه	سیستمی	هر	یک	از	د	ید	گاه	ها	نیز	د	ر	جای	
خود		د	رست	و	بخشی	از	مفهوم	جامع	مد	یریت	

رسانه	است	ولی	آیا	همه	آن	است.؟
مروری بر مطالعات پیشین

عنوان	.	1 با	 	)1394( پژوهشی	 د	ر	 روشند	ل	
بررسی	 به	 رسانه	ای،	 سازمان	های	 چیستی	
آن	 مد	یریتی	 بعد		 از	 رسانه	ای	 مد	یریت	
پرد	اخته	اند	.	د	ر	این	مقاله	تالش	شد	ه	تا	12	
مبنای	 بر	 که	 سازمان	ها	 این	 ویژگی	خاص	
تد	قیق	نظری	شکل	گرفته		است،	ارائه	شود	.	
این	ویژگی	ها	عبارت		هستند		از:	چند		ماهیتی		
بود	ن	سازمان	های	رسانه	ای،	تنوع	کارکرد	ی،	
تفاوت	د	ر	ماهیت	گیرند	گان	خد	مات،	تفاوت	
د	ر	ماهیت	محصول،	د	رگیری	مد	اوم	با	قوانین،	
حساسیت	های	منابع	انسانی،	ماهیت	محیط،	
چالش	ایجاد		تعاد	ل	بین	خواسته	های	نظام	
افکار	عمومی،	د	شواری	سنجش	 و	 سیاسی	

فرمان	 	پنجمین	 کتاب	 او،	 اثر	 مهم	تری	 د	لیل	 به	 او	
سازمان	 د	رباره	 و	 ترجمه		شد	ه		 ایران	 د	ر	 کتاب	 این	 است.	

یاد	گیرند	ه		است.

قضاوت	 و	 ارزیابی	 معرض	 د	ر	 اثربخشی،	
د	ائمی		بود	ن،	شبکه	گسترد	ه	و	سریع	توزیع	و	

د	ر	نهایت	اهمیت	عامل	زمان.
عنوان	.	2 با	 تحقیقی	 د	ر	 	)1394( خجسته	

تفاوت	سازمان	های	رسانه	ای	با	سازمان	های	
صنعتی،	به	توصیف	ویژگی	های	سازمان	های	
رسانه	ای	و	تفاوت	آن	با	سازمان	های	صنعتی	
برای	 است	 مقاله	کوششی	 این	 پرد	اخته	اند	.	
توصیف	ویژگی	های	سازمان	های	رسانه	ای	و	
تفاوت	آن	با	سازمان	های	صنعتی.	این	تفاوت	و	
تعیین	خطوط	تمایز	یکی	از	مقد	مات	ضروری	
برای	د	رک	بهتر	چیستی	رشته	جد	ید		و	جوان	
مد	یریت	رسانه	است	و	هم	به		روشنی	ضرورت	
و	اهمیت	توجه	به	این	رشته	را	نمایان	می	کند	.

د	ر	.	3 	)1394( هاشمی	 و	 ــد	ل	 ــن روش
سنجی	 امکان	 مد	یریت	 عنوان	 با	 تحقیقی	
اجرای	رشته	مد	یریت	رسانه	مقطع	کارشناسی	
ارشد		د	ر	قالب	گرایش	های	تخصصی	از	د	ید	گاه	
خبرگان	و	متخصصان،	با	استفاد	ه	از	د	ید	گاه	
متخصصان	و	خبرگان	حوزه	مد	یریت	رسانه	
به	کمک	تحلیل	وضعیت	موجود		امکان	اجرای	
گرایشی	شد	ن	رشته	مد	یریت	رسانه	د	ر	مقطع	
کارشناسی	ارشد		را	مورد		نقد		و	بررسی	قرار	
د	اد	ه	اند	.	هد	ف	از	گرایشی	شد	ن	رشته	مذکور	
به	 که	 متخصصانی	 و	 کارشناسان	 تربیت	
تحقیق	د	ر	زمینه	مسائل	و	مشکالت	مد	یریت	
تربیت	 نیز	 و	 بپرد	ازند		 گوناگون	 رسانه	های	
کاد	رسازی	 و	 متخصص	 رسانه	ای	 مد	یران	
برای	اد	اره	و	راهبری	رسانه	های	مختلف	عنوان	
شد	.	د	ر	این	پژوهش	که	یک	مطالعه	کیفی	
است،	تالش	شد	ه	به	روش	د	لفی،	با	استفاد	ه	از	
د	ید	گاه	متخصصان	و	خبرگان	حوزه	مد	یریت	
رسانه	به	کمک	تحلیل	وضعیت	موجود		رشته	
ارشد		 مد	یریت	رسانه	د	ر	مقطع	کارشناسی	

مورد		بررسی	قرار	گیرد	.
د	ر	.	4 	)1390( مــکــبــری	 و	 عــســگــری	

استراتژیک	 مد	یریت	 عنوان	 با	 تحقیقی	
رسانه	و	ارائه	مد	ل	مفهومی	جد	ید	،	موضوع	
رسانه	را	با	نگاه	به	تأثیر	سه	منظر	)راد	یکال،	
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مراحل	 و	 مفهوم	 بر	 اصالحی(	 و	 جانبد	ارانه	
بررسی	 مورد		 رسانه	 استراتژیک	 مد	یریت	
قرار	د	اد	ه	اند	.	جمع	بند	ی	د	ید	گاه	های	مختلف	
نشان	د	اد	،	د	ید	گاه	اصالحی	و	تطبیقی،	مورد		
پذیرش	اکثریت	گروه	کانونی	قرار	گرفت	و	د	ر	
نهایت،	بر	اساس	این	د	ید	گاه	و	پاراد	ایم	تلفیقی	
مد	یریت	استراتژیک	و	با	رعایت	مالحظات	و	
الزامات	مطرح	د	ر	این	تحقیق،	الگوی	مد	یریت	

استراتژیک	د	ر	رسانه	ارائه	شد	.
با	.	5 تحقیق	 د	ر	 	)1389( ــد	ل	 ــن روش

مد	یریت	 از	 گذار	 رسانه:	 »مد	یریت	 عنوان	
به	 ارتباطی«،	 فرهنگ	 راهبرد		 به	 سازمانی	
نقش	 و	 رسانه	 مد	یریت	 رسانه	ای	 جایگاه	
این	 د	ر	 پرد	اخته	اند	.	 آن	 سازمانی	 مد	یریت	
مقاله	یک	نگرش	مد	یریتی	کالن	د	ر	حوزه	
پژوهش	 یک	 قالب	 د	ر	 و	 بازتعریف	 رسانه	
گفتمانی	با	استفاد	ه	از	روش	تحلیل	گفتمان	و	
با	مستند	سازی	پاراد	ایم	های	گفتمان	حاکم	بر	
رسانه	ها،	فراروند		های	موجود	،	استخراج	و	یک	
راهبرد		فرهنگ	ارتباطات	رسانه	ای	برای	گذار	
از	شرایط	موجود		و	نقش	آفرینی	مؤثر	و	متوازن	
اجتماعی،	 و	 فرهنگی	 تغییرات	 د	ر	 رسانه	ها	
معرفی	می	گرد	د	.	بر	اساس	عناصر	این	فضای	
گفتمانی،	نقش	هایی	را	د	ر	سه	حوزه	فرهنگی،	
اجتماعی	و	زبانی	برای	رسانه	ها	رصد		کرد	ه	و	
با	تفکیک	حوزه	سیاست	گذاری	و	مد	یریت	
اجرایی	رسانه	ها،	مالحظات	مد	یریتی	را	برای	

استمرار	این	نقش	آفرینی	پیشنهاد		می	شود	.
	جهان	شاهی	)1386(	د	ر	پژوهشی	با	عنوان	.	6

»مد	یریت	رسانه:	گذری	بر	وضعیت	موجود	،	
د	رنگی	بر	وضعیت	مطلوب«؛	به	د	نبال	پاسخ	به	
این	سؤال	است	که	وضعیت	مطلوب	مد	یریت	
رسانه	د	ر	ایران	چگونه	باید		باشد	.	این	جستار	
این	سؤال	 برابر	 باشد		د	ر	 می	کوشد		پاسخی	
اساسی	که	وضعیت	مطلوب	مد	یریت	رسانه	
د	ر	ایران	چگونه	باید		باشد	.	از	این	رو	د	ر	این	
ابتد	ا	عمد	ه	ترین	عوامل	و	ریشه	های	 مطلب	
شکل	گیری	این	گرایش	میان	رشته	ای	مورد		
توجه	قرار	می	گیرد	.	سپس	با	گذر	بر	گوناگونی	

است،	 شد	ه	 د	اد	ه	 د	ست	 به	 که	 تعاریفی	
رویکرد	های	موجود		د	ر	د	انشکد	ه	ها	و	محافل	
علمی	مطرح	می	شود	.	همچنین	می	کوشیم	با	
بررسی	اجمالی	عناوین	د	رسی	این	رشته	د	ر	
د	انشکد	ه	های	مختلف	د	ر	سر	تا	سر	جهان،	به	
شناخت	وضعیت	موجود		آن	د	ر	جهان	برسیم.	
سپس	وضعیت	مطلوب	را	با	توجه	به	عناوین	
د	رسی	مشترک	و	نیازهای	صنعت	رسانه	ای	

کشور	مورد		توجه	قرار	می	د	هیم.
با	.	7 تحقیقی	 د	ر	 	)1386( ــد	ل	 ــن روش

عنوان	»چیستی	مد	یریت	رسانه«.	به	طرح	
به	 نسبت	 مختلف	 رویکرد	های	 و	 د	ید	گاه		ها	
چیستی	 بررسی	 به	 رسانه	 مد	یریت	 مقوله	
موضوع	و	ابعاد		آن	پرد	اخته	است.	ضرورت	این	
امر	از	آنجا	ناشی	می	شود		که	به		رغم	گذشت	
ــد	ازی	 راه	ان و	 شکل	گیری	 از	 سال	 چند	ین	
مد	یریت	رسانه	به	عنوان	یک	رشته	علمی	و	
د	انشگاهی	هنوز	تعریف	روشن	و	مشخصی	از	
آن	وجود		ند	ارد		و	اختالف	نظر	بر	سر	قلمرو	آن	
بسیار	است.	به	این	منظور	د	ر	این	مقاله	سعی	
مختلف،	 د	ید	گاه	های	 طرح	 ضمن	 می	شود		
تعریفی	نسبتا	جامع	و	مشخص	از	این	مفهوم	

ارائه	گرد	د	.
روش پژوهش

روش	تحقیق	از	نظر	نوع	روش،	پژوهش	اسناد	ی	
است.	پژوهش	اسناد	ی	بر	مبنای	استفاد	ه	از	اسناد		
و	مد	ارک	است	و	زمانی	مورد		کاربرد		است؛	که	
یا	تحقیقی	تاریخی	د	ر	د	ست	انجام	باشد		یا	آن		
که	تحقیق	مرتبط	با	پد	ید	ه	های	موجود		بود	ه	و	
محقق	د	رصد	د		شناسایی	تحقیقات	قبلی	د	ر	مورد		
آن	موضوع	برآمد	ه	باشد		یا	آن	که	پژوهش،	نیاز	
به	استفاد	ه	از	اسناد		و	مد	ارک	را	ایجاب	نماید		و	
د	ر	اصطالح	آن	که	بخواهیم	د	ر	یک	زمینه	خاص،	

مأخذیابی	کنیم	)ساروخانی،	1383(.
واقعیت های مد یریت رسانه 

اولین	مرحله	گفتگوی	علمی	یا	حل	تعارضات	و	
اختالفات	علمی	و	د	انشی	د	ر	حوزه	علوم	انسانی،	
رسید	ن	به	فهم	مشترک	از	یک	موضوع	یا	مسئله	
است.	به	عبارتی	باید		برای	این	که	بد	انیم	مد	یریت	
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رسانه	واقعا	چیست،	د	ر	ابتد	ا	د	ر	خصوص	مفهوم	
عینی	و	ذهنی	از	تعریف	آن	به	تفاهم	رسید	.	به	
عبارتی	باید		به	هرمنوتیک1	یا	برد	اشتی	که	مورد		
قبول	نهاد	های	رسمی	و	علمی	موجود		از	مد	یریت	
گیرد	.	 قرار	 بررسی	 و	 بحث	 مورد		 است،	 رسانه	
اگر	به		طور	واقع	بینانه	به	تعاریف	ارائه		شد	ه	از	
مد	یریت	رسانه	با	تصور	کارشناسان	رسانه	مقایسه	
د	ر	 معنی	د	اری	 تفاوت	 که	 د	ید		 خواهیم	 کنیم.	
د	رک	مفهوم	مد	یریت	رسانه	د	ر	بین	مسئولین	
و	 عمومی	 د	ید	گاه	 با	 کشور	 علمی	 و	 آموزشی	
کارشناسی	وجود		د	ارد	؛	بنابراین	مهم	ترین	گام	
از	 واحد	ی	 و	 و	شناخت	مشترک	 فهم	 د	اشتن	
چیستی	و	چگونگی	مد	یریت	رسانه	بود	ه	و	چالش	

اصلی	این	تحقیق	نیز	بر	این	اساس	است.
برای	د	ستیابی	به	رسالت	و	فلسفه	وجود	ی	هر	
هد	ف	ارزشمند		و	مهم	باید		به	سه	سؤال	اساسی	
پاسخی	روشن	و	قابل	د	ستیابی	تهیه	کنیم.	ابتد	ا	
باید		بد	انیم	وضعیت	فعلی	چیست؟	مرحله	د	وم	
باید		اهد	اف	د	ست	یافتنی	را	ترسیم	و	تعیین	کرد	ه	
و	بد	انیم	که	به	کجا	می	خواهیم	برویم	و	د	ر	مرحله	
تعیین	 اهد	اف	 به	 رسید	ن	 باید		روش	های	 آخر	
	شد	ه	را	مشخص	کنیم.	د	ر	طراحی	برنامه	ریزی	
استراتژیک	به		طور	کلی	سه		گام	اساسی	وجود		
د	ارد	که	باید		به	آن	ها	توجه	د	اشت	عبارت	هستند		

از:
ماهیت	و	جایگاه	خود		را	مشخص	کنیم	)چی	.	1

و	د	ر	کجا	هستیم؟(
برنامه	ما	برای	آیند	ه	چیست	)به	کجا	می	رویم؟(.	2
برای	رسید	ن	به	هد	ف،	یک	رویکرد		بنا	کنیم	و	.	3

آن	را	به	مرحله	اجرا	د	رآوریم	)چگونه	برویم؟(	
)مبینی،	د	هکرد	ی	و	سلمان	پور،	1385(

پس	به	عنوان	اولین	گام	باید		پرسید		د	ر	حال	
حاضر	مد	یریت	رسانه	چیست	و	چه	د	ید	گاه	و	
رویکرد	ی	به	آن	می	شود	؟	اهمیت	پاسخ	به	این	
سؤال	اساسی	به	حد	ی	است	طبق	ضرب	المثل	

1  -	هرمنوتیک	واژه	ای	یونانی	به	معنی	تفسیر	
متن	است.	هرمنوتیک	به	فرایند		فهم	یک	اثر	می	پرد	ازد		و	
آثار	گفتاری،	رفتاری	و	نوشتاری	را	د	رک	می	کند	.	 معنای	
بهتر«	 »فهم	 برای	 راهی	 روش	شناسی	 نقد		 با	 می	کوشد		 و	

پد	ید	ه	ها	ارائه	کند	.

معروف	خشت	اول	چون	نهد		معمار	کج	تا	ثریا	
می	رود		د	یوار	کج،	باید		مشخص	شود		منظور	و	
مقصود		کارشناسان	مربوطه	از	این	نوع	مد	یریت	
چیست.	این	سؤال	مهمی	است	که	باید		با	استناد		
به	اسناد		مراکز	راهبرد	ی	و	معتبر	علمی	کشور	

پاسخ	د	اد	ه	شود	.
برد اشت شورای عالی برنامه ریزی آموزشی 

وزارت علوم از مد یریت رسانه
وزارت	 آموزشی	 برنامه	ریزی	 عالی	 شــورای	
مرجع	 باالترین	 فناوری،	 و	 تحقیقات	 علوم،	
سیاست	گذاری	و	اجرایی	علوم	مختلف	د	انشگاهی	
برنامه	ریزی	 عالی	 شورای	 آیین	نامه	 د	ر	 است.	
آموزشی،	هد	ف	از	تشکیل	شورای	عالی	را	»ارتقای	
کیفیت	و	تقویت	یکپارچگی	د	ر	سیاست	گذاری	ها	
و	نهاد	ینه	کرد	ن	برنامه	ریزی	آموزشی	و	د	رسی	
د	ر	د	انشگاه	ها	و	مؤسسات	آموزش	عالی	و	مراکز	
پژوهشی	کشور	د	ر	جهت	رفع	نیازهای	اولویت	د	ار	
علمی	کشور	بر	مبنای	نیازهای	بازار	کار،	تقاضای	

اجتماعی	و	تحوالت	علمی«	برشمرد	ه	است.
د	و	مورد		از	مهم	ترین	وظایف	این	شورا	عبارت	

هستند		از:
برنامه	ریزی	.	1 کلی	 سیاست	های	 تصویب	

آموزشی	و	د	رسی	د	ر	تمام	رشته	ها	و	د	وره	های	
تحصیلی	د	انشگاه.

تصویب	سیاست	های	تعمیق	ارتباط	برنامه	های	.	2
آموزشی	و	د	رسی	با	نیازهای	جامعه.

شورای	عالی	برنامه	ریزی	آموزشی	وزارت	علوم	از	
افراد		زیر	تشکیل	شد	ه	است:

معاون	 عالی،	 شورای	 رئیس	 عنوان	 به	 وزیر	
آموزشی	به	عنوان	نائب	رئیس،	مد	یر	کل	د	فتر	
برنامه	ریزی	آموزش	عالی	وزارت	به	عنوان	د	بیر	
شورای	عالی،	معاون	پژوهش	و	فناوری	وزارت،	
رئیس	د	انشگاه	تهران،	رؤسای	د	انشگاه	های	پیام	
رئیس	 حرفه	ای،	 فنی	 و	 کاربرد	ی	 علمی	 نور،	
د	انشگاه	آزاد		اسالمی	یا	یکی	از	معاونان،	رئیس	
مؤسسه	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزش	عالی،	یک	
نفر	از	رؤسای	د	انشگاه	ها	و	مؤسسه	های	آموزش	
عالی	غیر	د	ولتی،	سه	تا	پنج	نفر	از	افراد		متخصص	
آموزشی	د	رسی،	 برنامه	ریزی	 د	ر	 و	صاحب	نظر	



شماره 47
فروردین 99

51

ها
ته 

س
 بای

ا و
ت ه

عی
واق

ه: 
سان

ت ر
ری

دی
ی م

تم
س

سی
رد 

ویک
ر

بخش	 از	 برنامه	ریزی	 د	ر	 صاحب	نظر	 نفر	 یک	
صنعت	از	اعضای	این	شورا	معرفی	شد	ه	اند	.

عالی	 ــورای	 ش ــورد		 م د	ر	 که	 توضیحاتی	 با	
و	 وظایف	 علوم،	 وزارت	 آموزشی	 برنامه	ریزی	
اختیارات	و	همچنین	ترکیب	اعضای	آن	د	اد	ه	شد		
اهمیت	و	مرجعیت	این	نهاد		سیاست	گذار	روشن	
شد	.	لذا	این	شورا	به		عنوان	باالترین	نهاد		رسمی	
و	علمی	کشور	و	مقام	حقوقی	سیاست	گذاری	
آموزشی	ایران،	با	بررسی	های	خود		برنامه	د	رسی	
)بازنگری(	د	وره	کارشناسی	ارشد		»رشته	مد	یریت	
رسانه«	)این	رشته	د	وره	کارشناسی	ند	ارد	(	پس	از	
طی	فرایند	های	د	رون	سازمانی	و	برون	سازمانی	
تحصیلی	 سال	 از	 آن	 اجرای	 برای	 و	 تصویب	

)1397	–	1398(	ابالغ	می	نماید	.	
شورای	عالی	د	ر	بحش	مشخصات	کلی	برد	اشت	
خود		را	از	مد	یریت	رسانه	د	ر	اولین	پاراگراف	با	
عنوان	»تعریف	رشته«	این		گونه	اعالم	می	کند	:	

»رشته	مد	یریت	رسانه	اکنون	د	ر	د	نیا	د	ر	بسیاری	
از	د	انشکد	ه	های	کسب		و	کار	د	ر	حوزه	رسانه	فعال	
است،	لذا	تمرکز	این	رشته	د	ر	د	نیا	بر	کسب		و	

کار	است«.	
	برد	اشت	و	پیش		فرض	از	یک	موضوع	یا	مسئله	
و	 نگاه	 نوع	 د	ر	 را	 اساسی	 و	 مهم	 بسیار	 نقش	
رویکرد	ی	که	قرار	است	منجر	به	تد	وین	استراتژی	
و	اهد	اف	شود	،	بازی	می	کند	.	جهت	تهیه	این	سند		
راهبرد	ی	احتماال	مسئولین	و	کارشناسان	امر	بر	
اساس	یک	روش	استد	الل	استقرائی	و	آن		هم	
از	نوع	استقرای	ناقص	به	نتیجه	رسید	ه	اند		که	
تمرکز	رشته	مد	یریت	رسانه	د	ر	د	نیا	بر	کسب		و	

کار	است.
نکته	مهم	تر	این	است	که	د	ر	بررسی	و	توجه	
به	خود		رشته	و	مفهوم	اصلی	مد	یریت	رسانه	
بیشترین	توجه	به	د	انشگاه	های	پرد	اخته		شد	ه	که	
د	ر	این	حوزه	شروع	کنند	ه	و	فعال	تر	هستند	.	برای	
بررسی	این	موضوع	به	اد	امه	متن	تعریف	رشته	
د	ید	گاه	شورای	عالی	برنامه	ریزی	آموزشی	وزارت	

علوم	می	پرد	ازیم.	
»پیشگامی	رشته	مد	یریت	رسانه	را	متعلق	به	
اما	د	ر	 د	انشگاه	سنت	گالن	سوئیس	می	د	انند	؛	

سال	های	اخیر	این	رشته	د	ر	این	د	انشگاه	کمتر	
فعال	بود	ه	و	د	انشگاه	نورث	وسترن	آمریکا	بیش		از	

پیش	فعال		شد	ه	است«.
و	 د	ولتی	 د	انشگاه	 یک	 گالن	 سنت	 د	انشگاه	
تحقیقاتی	است	که	د	ر	شهر	سنت	گالن،	سوئیس	
قرار	د	ارد	.	د	و	نکته	د	ر	خصوص	این	د	انشگاه	که	
مورد		استناد		شورای	عالی	برنامه	ریزی	آموزشی	
وزارت	علوم	قرارگرفته،	حائز	اهمیت	است.	اول	
اقتصاد	،	 رشته	های	 د	ر	 و	 د	انشگاه	 این	 که	 این	
بین	الملل	 روابط	 و	 حقوق	 اجرایی،	 مد	یریت	
نگاه	 است	 طبیعی	 لذا	 است.	 تخصص	 د	ارای	
محتوای	 از	 استفاد	ه	 د	انشگاه	 این	 برنامه	ریزان	
اقتصاد		د	ر	مد	یریت	رسانه	باشد	.	نکته	د	وم،	این	
که	د	انشگاه	سنت	گالن	یک	د	انشگاه	د	ولتی	بود	ه	
و	بر	اساس	نظام	سیاسی	خود		به	تربیت	و	پرورش	
تباد	التی	 د	انشجویان	خود		می	پرد	ازد	.	سیاست	
آزاد	ی	 و	 آزاد		 اقتصاد		 اصل	 بر	 سوئیس	همواره	
بازار	استوار	است.	د	انشگاه	نورت	وسترن	بر	اساس	
آخرین	رد	ه	بند	ی	د	انشگاه	های	جهان	رتبه	بیست	
قرار	 آمریکا	 د	ر	شهر	شیکاگو	 د	ارد		 را	 پنجم	 و	
د	اشته	و	آمریکا	نیز	اقتصاد		کاپیتالیستی	از	نوع	
سرمایه	د	اری	د	ارد	.	لذا	د	اشتن	رویکرد		اقتصاد	ی	
توسط	این	د	و	د	انشگاه	به	مد	یریت	رسانه	قابلیت	

تعمیم	به	ماهیت	رسانه	را	ند	ارد	.
این	 آیا	 که	 است	 این	 است	 مطرح	 که	 سؤالی	
برتر	 د	انشگاه	های	 بررسی	 نتیجه	گیری	حاصل	
جهان	است	یا	صرفا	چون	این	رشته	د	ر	این	د	و	
د	انشگاه	تد	ریس	می	شود		مبنا	و	مالک	قرار	گرفته	

است؟
جهان	 برتر	 د	انشگاه	های	 	10 حاضر	 حال	 د	ر	
مانند	:	»د	انشگاه	هاروارد	،	د	انشگاه	ماساچوست،	
مد	رسه	علوم	اقتصاد	ی	و	سیاسی	لند	ن،	د	انشگاه	
استنفورد	،	د	انشگاه	کالیفرنیا،	د	انشگاه	شیکاگو،	
د	انشگاه	 و	 یل	 د	انشگاه	 پرینکتون،	 د	انشگاه	
پنسیلوانیا«	رشته	رسانه	را	تد	ریس	می	کنند	.	آیا	
رویکرد		این	د	انشگاه	ها	نیز	اقتصاد	ی	است؟	پاسخ	
کامال	شفاف	و	روشن	است.	با	نگاهی	اجمالی	به	
سایت	های	وابسته	به	آنان،	مشخص	می	شود		که	
رویکرد	ی	ارتباطی	بر	آموزش	رسانه	د	انشگاه	های	
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مذکور	سایه	افکند	ه	است.
مختلف	 کشورهای	 ارتباطات	 و	 رسانه	 رشته	
لهستان،	 آلمان،	 اتریش،	 فرانسه،	 مثل	 اروپا	
ایتالیا،	 د	انمارک،	 نروژ،	 بلژیک،	 هلند	،	 سوئد	،	
روسیه،	بالروس،	لیتوانی،	مجارستان،	سوئیس،	
فنالند	،	پرتغال،	اسپانیا	و	انگلستان	و	همچنین	
کشورهایی	مثل	آمریکا،	نیوزلند	،	استرالیا	و	کاناد	ا	
کشورهای	آمریکای	جنوبی	مثل	برزیل،	اکواد	ور،	
اروگوئه،	آرژانتین	و	غیره	و	کشورهای	آسیایی	
مثل	کره	جنوبی،	ژاپن،	ارمنستان،	گرجستان،	
قطر،	امارات	و	غیره	تد	ریس	می	شود	.	رویکرد		و	
محتوای	آموزشی	این	د	انشگاه	ها	چگونه	است؟	با	
بررسی	های	صورت	گرفته	اکثر	این	کشورها	نیز	

رویکرد	ی	ارتباطی	به	رشته	رسانه	د	ارند	.
برد اشت د انشگاه تهران از مد یریت رسانه

د	انشگاه	تهران	به		عنوان	قطب	علمی	کشور	و	
رشته	 بازنگری	 از	 پس	 ایران	 د	انشگاه	 برترین	
مد	یریت	رسانه	د	ر	وزارت	علوم،	این	رشته	را	د	ر	
جلسه	96/8/21	شورای	برنامه	ریزی	و	گسترش	
و	نظارت	آموزشی	خود		تصویب	و	جهت	اجرا	به	

د	انشکد	ه	مد	یریت،	ابالغ	نمود	ه	است.	
لحاظ	 به	 را	 رسانه	 مد	یریت	 تهران	 د	انشگاه	
محتوایی	و	ساختاری	با	مد	یریت	بازرگانی	نزد	یک	

می	بیند		و	اذعان	د	ارند	:	
رشته	 مجموعه	های	 زیر	 از	 رسانه	 »مد	یریت	
مد	یریت	است،	که	با	مد	یریت	بازرگانی	بیشترین	
قرابت	و	نزد	یکی	را	د	ارد		و	عمد	تا	د	ر	د	انشکد	ه	های	

مد	یریت	و	بازرگانی	اجرا	می	شود	«.
د	ر	اد	امه	نیز	به	رویکرد		و	نگاه	اقتصاد	ی	مد	یریت	
رشته	 این	 د	ارد		 تأکید		 و	 می	کند		 اشاره	 رسانه	

محتوایی	اقتصاد	ی	و	مالی	د	ارد	.
»مد	یریت	رسانه	عبارت	از	مد	یریت	اقتصاد	ی	یک	
سازمان	رسانه	ای	است	و	با	مفاهیمی	همچون	
مد	ل	کسب		و	کار،	استراتژی	های	کسب		و	کار،	
استراتژی	های	رقابتی،	مد	یریت	نیروهای	خالق،	
مد	یریت	 ارزیابی،	 مد	یریت	 تبلیغات،	 مد	یریت	
تولید		و	توزیع	و	عرضه،	مد	یریت	منابع	و	زنجیره	
ارزش،	مد	یریت	مخاطب	و	غیره	سر	و	کار	د	ارد	«.
بنابراین	یکی	از	مراکز	علمی	معتبر	ایران	و	نهاد	ی	

که	سال	ها	د	ر	این	رشته	به	تد	ریس	و	پرورش	
د	انشجویان	همت	گماشته	است.	این	رشته	د	ر	
مد	یریت	رسانه	را	»مد	یریت	اقتصاد	ی	یک	سازمان	
رسانه	ای	می	د	اند	«.	همچنین	د	ر	بخش	توانایی	و	
نقش	فارغ	التحصیالن	این	رشته	سیاست	گذاران	
فارغ	التحصیالن	 د	ارند		 انتظار	 آموزشی	 نظام	
بیشترین	د	ریافت	های	علمی	و	مهارتی	خود		را	د	ر	
حوزه	اقتصاد	ی	و	کسب	و	کار	به	د	ست	آورند	.	این	

توانایی	ها	و	مهارت	ها	به	شرح	زیر	هستند	:
د	رک	صحیح	از	بازارهای	مختلف	رسانه	ای	و	.	1

تحلیل	رقابت	د	ر	این	بازارها
ارائه	.	2 و	 کار	 و	 کسب	 فرصت	های	 شناسایی	

ارزش	های	جد	ید		به	مخاطبان
منابع	.	3 توسط	 خالقیت	 و	 نوآوری	 مد	یریت	

انسانی	و	استعد	اد	های	خالق
طراحی	و	اجرای	استراتژی	های	رقابتی.	4
شناخت	اقتصاد		رسانه	و	توان	تحلیل	اقتصاد	ی.	5
طراحی	و	اجرای	کمپین	های	بازاریابی.	6
رسانه	های	.	7 نوین،	 فناوری	های	 با	 آشنایی	

اجتماعی،	پلتفرم	ها	و	سایر	تحوالت	جد	ید		
صنعت	رسانه	و	استفاد	ه	از	امکانات	آن	ها	برای	

موفقیت	کسب	و	کار
شناخت	مد	ل	های	کسب	و	کار	و	مد	ل	های	.	8

د	رآمد	ی
از	منابع	و	صالحیت	ها	.	9 استفاد	ه	کارآفرینانه	

برای	ارائه	ارزش	به	مخاطبان	د	ر	صنعت	رسانه
د انشکد ه  رسانه  مد یریت  گروه  برد اشت 

مد یریت د انشگاه تهران از مد یریت رسانه
گروه	مد	یریت	رسانه	د	انشکد	ه	مد	یریت	د	انشگاه	
تهران	که	از	سال	)1393(	به	عنوان	یک	بخش	
مستقل	فعالیت	خود		را	آغاز	کرد	ه	است،	توصیفی	
از	مد	یریت	رسانه	به	عنوان	یکی	از	گروه	های	خود		
د	رج	نمود	ه	است.	این	د	انشکد	ه	نظر	خود		را	نسبت	

به	مد	یریت	رسانه	چنین	اعالم	می	کند	1.
»گرچه	مد	یریت	رسانه	د	ر	برخی	د	انشگاه	ها	ذیل	
گروه	های	ارتباطات	قرارگرفته	است	ولی	د	ر	عمد	ه	
د	انشگاه	های	جهان	بخشی	از	مد	ارس	کسب		و	کار	

تهران  1 د	انشگاه	 رسانه	 مد	یریت	 گروه	  	تارنمای 
http://management.ut.ac.ir/
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و	د	انشکد	ه	های	مد	یریت	است،	اما	د	ر	سال	های	
اقتصاد	ی	 اهمیت	 گرفتن	 نظر	 د	ر	 با	 و	 اخیر	
با	 همگامی	 ضرورت	 و	 رسانه	ای	 سازمان	های	
روند		طبیعی	مد	یریت	رسانه	د	ر	جهان،	به	گروه	
مد	یریت	بازرگانی	پیوست	و	سپس	به		عنوان	یک	
بخش	مجزا	ذیل	آن	گروه	به	فعالیت	اد	امه	د	اد	«.	
نظام	 د	ر	 را	 رشته	 این	 فعالیت	 حوزه	 سپس	 	
اذعان	 و	 می	کند		 تعریف	 اقتصاد	ی	 مد	یریت	

می	د	ارد		که:	
»مد	یریت	رسانه	د	ر	د	انشکد	ه	مد	یریت	د	انشگاه	
با	 که	 است	 مد	یریتی	 کامال	 رشته	 یک		 تهران	
سازمان	های	 محور،	 کار	 کسب		و	 د	ید	گاهی	
فعال	د	ر	صنعت	رسانه	و	سایر	صنایع	خالق	را	
مطالعه	می	کند		و	به	مد	یریت	نیروی	انسانی	برای	
سازمان	های	فعال	د	ر	صنعت	رسانه	می	پرد	ازد	«.	
نکته	قابل	توجه	و	مهم	د	ر	این	بخش	این	است	که	
رسانه	ها	عالوه	بر	این	که	به	لحاظ	سازه	از	انواع	
متفاوتی	طراحی	و	ساخته		شد	ه	اند	.	د	ر	زمینه	های	
مختلف	سیاسی،	فرهنگی،	اقتصاد	ی،	اجتماعی،	
مورد		 هم	 غیره	 و	 هنری	 علمی،	 تفریحی،	
بهره	برد	اری	و	استفاد	ه	قرار	می	گیرند	؛	بنابراین	
استفاد	ه	از	رسانه	ها	د	ر	امور	اقتصاد	ی	می	تواند		
یکی	از	زمینه	ها	و	گرایش	های	این	رشته	نوپا	

باشد		یا	شاید		مهم	ترین	زمینه	آن.
	بر	این	اساس	به		طور	طبیعی	وقتی	پیش		فرض	
مد	یریت	 بر	 اقتصاد	ی	 برد	اشتی	 و	 قبول	 مورد		
رسانه	سایه	افکند	ه	باشد	،	الجرم	واحد	ها	و	متون	
تد	ریس	شد	ه	نیز	با	محتوای	اقتصاد	ی	خواهد		بود	.	
رشته	ای	که	می	تواند		بسیار	جامع	تر	و	با	شمول	
بیشتری	تعریف	شود	.	توجه	به	رویکرد		اقتصاد	ی	
مد	یریت	رسانه	باعث	خواهد		شد		د	ر	د	ستیابی	به	
اهد	اف	و	راهبرد	های	د	رست	د	ر	نظر	گرفته		شد	ه	

از	این	رشته	موفق	نباشیم.
اهد اف  اساس  بر  رسانه  مد یریت  بررسی 

ملی و نیازهای جامعه
اساس	 بر	 رشته	ای	 هر	 آموزشی	 هد	ف	های	
نیاز	جامعه	و	راهبرد	های	مسئوالن	مربوطه	د	ر	
طرف	 از	 می	شود	؛	 تعیین	 حاکمیتی	 نهاد	های	
تعیین	 د	ر	 می	توانند		 متعد	د	ي،	 عوامل	 د	یگر،	

به		 باشند	؛	 د	اشته	 نقش	 آموزشي،	 هد	ف	های	
عبارت	د	یگر،	می	توان	چنین	نتیجه	گرفت	که	
هد	ف	های	آموزشی	باید		بر	اساس	بررسی	همه		
علمی	کشور،	 نیازهای	 زمینه	 د	ر	 جانبه	ای	که	
د	ید	گاه	های	کارشناسان	مربوطه	و	عالقه	مند	ی	
د	انشجویان	به		د	ست		آمد	ه،	تعیین	شود	،	د	ر	غیر	
این	صورت	اگر	هد	ف	های	د	ر	نظر	گرفته		شد	ه	
یا	د	ر	حال	اجرای	یک	نظام	آموزشی	با	واقعیات	
میان	 یقین،	 طور	 به		 نباشد	،	 هماهنگ	 جامعه	
خواهد		 ایجاد		 فاصله	 جامعه	 و	 آموزشی	 نظام	
کرد		و	قطعا	به	زیان	نیازمند	ی	های	جامعه	تمام	
خواهد		شد	.	د	ر	این	صورت	د	ر	تحقق	هد	ف	های	
آموزشی	شکست	کم	ترین	آسیبی	خواهد		بود		که	
به	سیستم	آموزش	عالی	کشور	و	تربیت	شد	گان	

آن	وارد		خواهد		شد	.
رشته	 تحصیلی	 آموزشی-	 اهد	اف	 به	 توجه	 با	
مد	یریت	رسانه	و	تطبیق	آن	با	پیش	فرض	مورد		
از	 سیاست	گذاران	 و	 راهبرد	ی	 مد	یران	 قبول	
این	رشته	که	همانا	رویکرد	ی	اقتصاد	ی	است،	
اختالف	و	شکاف	بین	آن	ها	قابل		مشاهد	ه	است.	
اگر	به	روش	تحقیقات	کالسیک،	هد	ف	اصلی	
رشته	مد	یریت	رسانه	را	مد	یریت	اقتصاد	ی	یک	
سازمان	رسانه	ای	است	بد	انیم	و	اهد	اف	فرعی	آن	
را	پنج	هد	ف	برشمرد	ه	شد	ه	د	ر	نظر	بگیریم	د	ر	آن	
صورت	سؤال	اصلی	تحقیق	که	عبارت	بود		از:	»آیا	
مد	یریت	رسانه	عبارت	از	مد	یریت	اقتصاد	ی	یک	
سازمان	رسانه	ای	است؟«	و	سؤاالت	فرعی	آن	به	
	طور	قطع	پاسخ	مثبت	نخواهد		بود	.	هر	چند		این	
سؤاالت	به		صورت	غیر	پارامتریک	این	بررسی	و	
اتفاق	 به		 قریب	 و	 گرفت	 صورت	 نظرخواهی	

کارشناسان	پاسخ	منفی	به	سؤاالت	د	اد	ه	شد	.
نکته	جالب		توجه	این	است	که	د	ر	بخش	ضرورت	
ضرورت	 د	ر	 رسانه	 مد	یریت	 رشته	 اهمیت	 و	
سنجی	آن	موارد		نسبتا	کاملی	لحاظ	شد	ه	که	با	
رویکرد		اقتصاد	ی	به	این	رشته	همخوانی	ند	ارد	.	د	ر	

این	بخش	چنین	آمد	ه	است:	
به		طور	 جوامع	 د	ر	 رسانه	ها	 نقش	 ــروزه	 »ام
روزافزونی	مورد		توجه	قرارگرفته	است،	از	این		رو	
د	وره	های	آموزشی	الزم	د	ر	د	انشگاه	های	مختلفی	
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17

جهت	پرورش	مد	یران،	مشاوران	و	کارشناسان	
رسانه	ای	طراحی	و	اجرا	می	شود	«.

اهمیت	و	ضرورت	توسعه	آموزش	مد	یریت	رسانه	
از	ابعاد		مختلف	د	ر	ایران	عبارت		هستند		از:

استفاد	ه	بهینه	از	فضای	رسانه	ای	به		منظور	.	1
هد	ایت	افکار	عمومی

توسعه	نگاه	حرفه	ای	به	مقوله	مد	یریت	رسانه.	2
پرورش	نیروهای	کارشناسی،	مد	یران	و	مشاوران	.	3

حرفه	ای	رسانه	جهت	رقابت	با	رسانه	های	بزرگ	
منطقه	و	جهان	

هد	ایت	افکار	عمومی	توسط	کارشناسان،	مد	یران	
و	مشاوران	حرفه	ای	رسانه	و	رقابت	رسانه	های	
بزرگ	منطقه	و	جهان	نیازمند		د	اشتن	نگاهی	
فرابخشی	به	مقوله	مد	یریت	رسانه	است؛	یعنی	
بر	 را	 د	رسی	 واحد	های	 و	 رشته	 پایه	ریزی	 اگر	
اساس	رویکرد		اقتصاد	ی	طراحی	و	اجرا	کرد	یم،	
جامعه	 مشکل	 حل	 برای	 انتظاری	 نمی	توانیم	
بر	اساس	ضرورت	های	مورد		اشاره	توقع	د	اشته	
باشیم.	د	ر	عنوان	توانایی	و	نقش	فارغ	التحصیالن	
سیاست	گذار	 خوبی	 د	ید		 افق	 رسانه،	 مد	یریت	
ترسیم	نمود	ه	به		نحوی	که	حاکی	از	نشان	از	د	ید		
د	ارد	.	سیاست	گذاران	 آن	 بلند		 اهد	اف	 و	 وسیع	

انتظار	د	ارند	:	
توانمند	ی	های	 د	وره	 این	 »فارغ	التحصیالن	
سازمان	های	 مد	یریت	 جهت	 د	ر	 مد	یریتی	
رسانه	ای	با	هد	ف	تأثیرگذاری	بر	افکار	عمومی	و	

گرفتن	بازار	رسانه	ای	خواهند		بود	«.		
ولی	این	انتظار	با	برنامه	د	رسی	ارائه		شد	ه	با	رویکرد		

و	نگاه	اقتصاد	ی	قائل	د	ستیابی	نخواهد		بود	.
د ر نظر گرفتن اهد اف راهبرد ی د ر مد یریت 

رسانه
را	 مهمی	 نقش	 اهــد	اف	 راهبرد	ی	 مد	یریت	
هر	 حرکت	 مسیر	 انتخاب	 و	 د	اد	ن	 جهت	 د	ر	
کتاب	 د	ر	 احمد	ی	 د	ارد	.	 عهد	ه	 بر	 مجموعه	ای	
»برنامه	ریزی	استراتژیک	و	کاربرد		آن«	اهد	اف	
را	چنین	تعریف	کرد	ه	است:	»منظور	از	اهد	اف،	
به	 تمایل	 آیند	ه	که	سازمان	 د	ر	 نقاط	مطلوب	
)احمد	ی،	 است«	 د	ارد	،	 را	 آن	ها	 به	 د	ستیابی	
1377(.	الوانی	نیز	د	ر	کتاب	»مد	یریت	عمومی«	

تعیین	و	تد	وین	اهد	اف،	مرحله	تعیین	اهد	اف	را	به		
عنوان	مهم	ترین	مرحله	برنامه	ریزی	استراتژیک	
معرفی	کرد	ه	است.	وظیفه	تعیین	و	تد	وین	اهد	اف	
آیند	ه	به	عهد	ه	مقامات	سطوح	باالی	سازمان	و	
به	معنی	د	رک	و	تشخیص	صحیح	مأموریت	و	
و	 ارزش	ها	 او	همچنین	 است.	 سازمان	 مقاصد		
انتظارات	جامعه	را	د	ر	تعیین	اهد	اف	را	مهم	و	

بااهمیت	قلمد	اد		می	کند		)الوانی،	1374(.
شورای	عالی	برنامه	ریزی	آموزشی	وزارت	علوم	
اهد	اف	خود		را	از	برنامه	د	رسی	مد	یریت	رسانه	د	ر	

پنج	بند		به	شرح	زیر	مطرح	می	کند	:
از	محیط	.	1 با	د	رک	د	رست	 مد	یرانی	 پرورش	

رقابتی	رسانه	ها	د	ر	عصر	حاضر	که	تحوالت	
تکنولوژی	رسانه	ها	را	به		خوبی	بشناسد	.

پرورش	مد	یرانی	که	بتوانند		ساز	و	کار	رسانه	ها	.	2
ملی	 توسعه	 کالن	 اهد	اف	 با	 انطباق	 د	ر	 را	

هد	ایت	و	رهبری	کنند	.
تربیت	مد	یرانی	که	با	شناخت	فرایند		تولید		و	.	3

تأثیر	محتوای	رسانه	ای	بتوانند		تعاد	ل	د	رستی	
بین	مصلحت	نظام	و	نیازهای	مخاطبان	ایجاد		

کنند	.
جذب	مد	یران	کنونی	رسانه	ها	و	ارتقای	د	انش	.	4

علمی	و	مهارت	های	اد	راکی	آن	ها	د	ر	رابطه	با	
مد	یریت	سازمان	های	رسانه	ای.

پژوهشی-	.	5 انسانی	 نیروی	 تأمین	 و	 پرورش	
مشاوره	ای،	حرفه	ای	د	ر	حوزه	مد	یریت	رسانه.	
بررسی تطبیقی مد یریت رسانه با مد یریت 

خد مات بهد اشتی د رمانی
یکی	از	روش	های	علمی	و	منطقی	د	ر	بررسی	
و	تحقیق	روش	مطالعات	تطبیقی	است	و	ما	د	ر	
این	بخش	به	بررسی	مورد	ی	و	تطبیقی	رشته	
مد	یریت	رسانه	با	یکی	از	رشته	های	مد	یریتی	
می	پرد	ازیم.	رشته	مورد		بررسی،	مد	یریت	خد	مات	
مقطع	 از	 رشته	 این	 است.	 د	رمانی	 بهد	اشتی	
کارد	انی	تا	د	کتری	د	ر	عرصه	علمی	و	د	انشگاهی	
کشور	مشغول	فعالیت	بود	ه	و	از	جهاتی	مشابه	
رشته	 معرفی	 د	ر	 است.	 رسانه	 مد	یریت	 رشته	
مد	یریت	خد	مات	بهد	اشتی	و	د	رمانی	آمد	ه	است	
و	 فعالیت	ها	 مجموعه	 د	ربرگیرند	ه	 رشته	 این	
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وظایف	اساسی	مد	یریت	شامل:	»1.	برنامه	ریزی،	
2.	سازمان	د	هی،	3.	هماهنگی،	4.	رهبری،	5.	
کنترل	و	...«	د	ر	عرصه	بهد	اشت	و	د	رمان	است.

مد	یریت	رسانه	را	نیز:	»به	کارگیری	بهینه	منابع	
ماد	ی	و	انسانی	با	استفاد	ه	از	کارکرد	هایی	چون	
برنامه	ریزی،	سازمان	د	هی،	هد	ایت	و	کنترل	به		
منظور	تحقق	اهد	اف	سازمان	رسانه	ای«	تعریف	
هد	ف	 با	 تشریح	 د	ر	 که	 گونه	 همان		 کرد	ه	اند	.	
این	د	و	رشته	د	قت	می	شود	،	تقریبا	د	ر	مفاهیم	
مد	یریتی	چه	د	ر	اد	اره	یک		نهاد		خد	ماتی	بهد	اشتی	
یا	اد	اره	یک	سازمان	رسانه	ای	با	هم	اشتراک	د	ارند		
با	این	تفاوت	که	محتوای	این	د	و	رشته	کامال	از	

هم	جد	ا	و	متمایز	هستند	«.
مد	یریت	خد	مات	بهد	اشتي	و	د	رماني	رشته	اي	
است	چند		نظامي،	شاخه	اي	از	علوم	انساني	با	
کاربرد		د	ر	حیطه	علوم	پزشکي،	که	مد	یر	با	هد	ایت	
تشکیالت	انساني	و	اخذ	تصمیمات	مطلوب	و	
استفاد	ه	مؤثر	از	منابع،	ماد	ي	و	انساني،	از	طریق	
برنامه	ریزی،	سازمان	د	هی،	هد	ایت	و	نظارت	براي	
د	ستیابي	به	اهد	اف	مؤسسات	خد	مات	بهد	اشتي	و	
د	رماني	بر	اساس	نظام	ارزشي	مورد		قبول	جامعه،	
ایفاي	نقش	مي	کند	.	مد	یر	خد	مات	بهد	اشتی	و	
د	رمانی	باید		قاد	ر	باشد		نیازهای	د	اخلی	و	خارجی	
سازمان	را	شناسایی	کرد	ه	و	به	آن	ها	پاسخ	د	هد		و	
به		عنوان	یک	هماهنگ	کنند	ه	و	رهبر	د	ر	سیستم	
بهد	اشتی	و	د	رمانی	د	ر	فراهم	آورد	ن	سالمت	و	

رفاه	اجتماعی	افراد		جامعه	تالش	کند	.
با	بررسی	تطبیقی	فوق	به	این	نتیجه	به	د	ست	
می	آید		که	د	ر	این	رشته	مد	یریت	تخصصی	د	ر	
د	وره	کارشناسی	فقط	3	واحد		اصول	و	مبانی	
مد	یریت	و	4	واحد		نیز	مد	یریت	منابع	انساني	
د	وره	 د	ر	 می	شود	.	 تد	ریس	 مالي	 مد	یریت	
مبانی	 و	 اصول	 واحد		 نیز	3	 ارشد		 کارشناسی	
مد	یریت	تد	ریس	می	شود	.	د	ر	د	وره	د	کتری	نیز	
فقط	3	واحد		مد	یریت	تحت	عنوان	سمینار	د	ر	

مد	یریت	تد	ریس	می	گرد	د	.
نکته	قابل		توجهی	که	از	مقایسه	تطبیقی	این	
که	14	 است	 این	 می	آید	،	 د	ست	 به	 رشته	 د	و	
واحد		از	د	روس	رشته	مد	یریت	رسانه	د	ر	مقطع	

کارشناسی	ارشد		به		طور	مستقیم	به	موضوعات	
و	مفاهیم	اقتصاد	ی	مد	یریت	رسانه	و	د	ر	مد	یریت	
به		طور	 د	رسی	 واحد		 	16 بهد	اشتی	 خد	مات	

مستقیم	د	ر	امور	بهد	اشتی	می	پرد	ازد	.
به		عنوان	مثال	فرض	کنیم	فرد	ی	که	فارغ	التحصیل	
رشته	مد	یریت	خد	مات	بهد	اشتی	د	رمانی	شد	ه	و	
قرار	است	مد	یر	بیمارستان	شود		اطالعاتی	د	ر	
مورد		لوازم	و	تجهیزات	پزشکي،	اصول	نگهد	اري	
و	ایمني	بیمارستان،	خد	مات	پرستاري	تغذیه		و	
رژیم	های	غذایي		د	ر	بیمارستان	،	بیمه	و	تعرفه	
بهد	اشتي	و	د	رماني،	اصول	طراحي	و	 خد	مات	
تجهیز	و	توسعه	بیمارستان	آشنایی	ند	اشته	باشد		
یا	د	ر	نهایت	مد	تی	را	به		عنوان	د	وره	کارورزی	از	
نزد	یک	کلیه	د	روس	نظری	و	عملی	خود		را	د	ر	
محیط	واقعی	و	طبیعی	نگذراند	ه	باشد	،	قابل	اعتماد		
و	واگذاری	مسئولیت	است؟	قطعا	پاسخ	منفی	
است؛	یعنی	این	که	آشنایی	با	موارد	ی	که	گفته	
شد		یا	سایر	موارد		از	جمله	نیازمند	ی	های	د	انشی	

و	مهارتی	مد	یر	بیمارستان	است.
بایسته های مد یریت رسانه 

با	مطرح	کرد	ن	برد	اشت	فعلی	از	مد	یریت	رسانه،	
پاسخ	آن	چه	هست	د	اد	ه	شد	.	حال	باید		به	پرسش	
پاسخ	د	هیم	که	مد	یریت	رسانه	چه	باید		باشد		تا	
به	نقطه	و	مراد		مطلوب	د	ست	یابد	؟	برای	رسید	ن	
به	این	مقصود	،	با	بیان	ساختار	و	اجزا	موجود		د	ر	
مد	یریت	رسانه	و	همچنین	موضوعات	و	عناوین	
مورد		قبول	کارشناسان	رسانه،	به	بررسی	مد	یریت	

رسانه	د	ر	سطوح	مختلف	می	پرد	ازیم.
السول1	نخستین	فرد	ی	است	که	مد	ل	پایه	ای	
ارتباطات	جمعی	را	طراحی	کرد		)محسنیان		راد	،	
1385(.	مد	لی	که	به	مفهوم	کلی	شامل	مد	یریت	
رسانه	می	شود	.	چرا	که	رسانه	با	ارتباطات	جمعی	
فرایند	ی	 را	 ارتباط	 این	مد	ل،	 تعریف	می	شود	.	

شامل	5	عنصر	می	د	اند	:
چه	 از	 می	گوید	؟؛	3.	 چه	 کسی؟؛	2.	 چه	 	.1«

کانالی؟؛	4.	به	چه	کسی؟؛	5.	با	چه	تأثیری؟«
بر	این	اساس	مد	یریت	رسانه	برای	این	که	بتواند		
باشد	،	 اد	اره	 را	 رسانه	 آن	یک	 کامل	 مفهوم	 به	

1  -Harold Dwight Lasswell
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نیازمند		طی	مراحل	مختلف	است	که	به	شرح	
زیر	به	آن	ها	اشاره	می	شود	:

رسانه	برای	انجام		وظیفه	اصلی	خود		که	همانا	.	1
رسانه	ای	 محصوالت	 عرضه	 و	 تولید		 تهیه،	
است،	همانند		یک	کارخانه	یا	سازمان	تولید	ی	
و	خد	ماتی	نیازمند		مد	یریت	علمی	و	مهارتی	
مد	یران	 را	 آن	ها	 باید		 لذا	 هستند	.	 رسانه	

متخصص	و	باتجربه	بر	عهد	ه	بگیرند	.
که	 خود		 اصلی	 انجام		وظیفه	 برای	 رسانه	ها	
همانا	تهیه،	تولید		و	عرضه	محصوالت	رسانه	ای	
است،	نیازمند		مد	یریت	علمی	و	مهارتی	رسانه	
مد	یریت	 د	ید	گاه،	 همین	 به	 توجه	 با	 هستند	.	
رسانه	د	ر	د	انشگاه	های	کشور	با	نگاه	مد	یریتی	
و	د	ر	د	انشکد	ه	های	مد	یریت	تصویب	و	تد	ریس	
گرد	ید	؛	اما	این	که	صرف	وجود		کلمه	مد	یریت	د	ر	
ترکیب	نام	گذاری	آن	باعث	شود		بیشتر	توجه	به	
مد	یریت	رسانه	به	این	بخش	مد	یریتی	آن	بد	ون	
توجه	به	محتوای	آن	شود	،	نکته	ای	بود	ه	که	به	
نظر	می	رسد		از	د	ید		مسئولین	امر	پنهان	ماند	ه	
است.	به		عبارتی		د	یگر	اهمیت	بخش	مد	یریتی	
این	رشته	بر	بخش	د	یگر	آن		که	رسانه	است،	غلبه	
کرد		و	محتوای	غالب	د	روس	آموزشی	نیز	د	روس	

مد	یریتی	شد	ه	است.
با	این	تفاسیر	د	ر	خصوص	مد	یریت	رسانه	نیز	
حد	اقل	انتظاری	که	وجود		د	ارد		این	است	که	د	ر	
حوزه	های	تولید		و	انتقال	پیام	توسط	رسانه	ها	و	
گیرند	گان	پیام	یا	مخاطبان،	آگاهی	و	شناخت	
کافی	به	د	ست	آید	.	آشنایی	با	رسانه	ها	د	ید	اری	
و	شنید	اری	مانند		تلویزیون،	راد	یو،	تلفن	همراه	
گوشی	 بر	 قابل		نصب	 ارتباطی	 نرم	افزارهای	 و	
فضای	 رایانه،	 به	 تسلط	 و	 آشنایی	 رایانه،	 و	
مجازی	و	شبکه	های	اجتماعی	پرکاربرد		مانند		
پلتفرم	های	 و	 اینستاگرام	 توئیتر،	 فیس	بوک،	
ارتباطی	مانند		واتساپ،	تلگرام	و	نحوه	عملکرد		
آگاهی	های	 شامل	 مخاطب	شناسی	 ــا،	 آن	ه
از	 اقتصاد	ی	 و	 فرهنگی	 اجتماعی،	 سیاسی،	
مرد	م	کشور،	آشنایی	با	روانشناسی	به	خصوص	
شخصیت	شناسی	و	روانشناسی	اجتماعی	شامل:	
»مسئله	رهبري	د	ر	گروه،	انبوه	خلق	و	تأثیرگذاری	

آن	بر	حیات	و	رفتار	فرد	ي،	تقلید		و	تلقین	پذیری،	
تأثیرگزاری	افکار	عمومي،	نگرش	و	تغییر	آن«	
امور	 تبلیغات،	 جامعه	شناسی	 و	 روانشناسی	
حقوقی	و	جزایی،	هنر	و	زیبایی	شناسی	و	از	همه	
مهم	تر	آگاهی	و	آشنایی	با	اصول	اخالق	رسانه	ای.	
د	ر	نهایت	نیز	این	آموزه	های	نظری	را	د	ر	محیط	
واقعی	رسانه	به		عنوان	کارورزی	بگذراند	.	نکته	
جالب	اینجا	است	که	این	رشته	د	انشی	و	مهارتی	

واحد	های	کارورزی	را	د	ر	نظر	نگرفته	است.
مبنی	 سیاست	گذار	 هد	ف	 به	 توجه	 با	 حال	
تربیت	مد	یریت	سازمان	های	رسانه	ای	با	هد	ف	
تأثیرگذاری	بر	افکار	عمومی،	چگونه	می	توان	به	
این	مهم	د	ست		یافت،	د	ر	حالی		که	یک	طرح	
کارورزی	کوتاه		مد	تی	از	آن	چه	آموخته	ند	ید	ه	
است.	نگارند	ه	از	توضیح	و	تشریح	انواع	رسانه	ها	
د	ر	بند		قبل	بر	این	بود		که	این	بسترهای	ارتباطی	
محمل	های	 همگی	 ارتباط		جمعی	 وسایل	 یا	
رسانه	ای	برای	انتقال	پیام	های	مورد	نظر	هستند	.	
کارخانه	های	 لــوازم	 و	 د	ستگاه	ها	 عبارتی	 به	
سؤال	 حال	 هستند	.	 رسانه	ها	 همین	 رسانه	ای	
اساسی	این	است	که	مگر	می	تواند		فرد	ی	مد	یر	
کارخانه	ای	شود		که	از	نحوه	ساختار	و	عملکرد		

این	تجهیزات	اطالعی	ند	اشته	باشد	؟
رسانه	ها	با	توجه	به	نوع	ساختار	خود		برای	.	2

انتقال	پیام	همانند		کارخانه	ها	و	سازمان	های	
تولید	ی	و	خد	ماتی	از	انواع	مختلفی	تشکیل		
شد	ه	اند		که	هر	کد	ام	ویژگی	ها	و	پیچید	گی	های	

خاصی	د	ارند	.
انواع	 از	 مختلفی	 تقسیم	بند	ی	های	 تاکنون	
رسانه	ها	شد	ه	است.	ولی	برای	این	که	بهتر	بتوان	
رسانه	ها	را	به		طور	تخصصی	و	جامع	د	سته	بند	ی	
کرد		می	توانیم	انواع	آن	را	بر	اساس	پایه	اصلی	و	
زیربنای	ساختاری	آن	به	شرح	زیر	ارائه	نماییم.

y 	،مطبوعات مانند		 نوشتاری:  رسانه های 
بروشور،	 روزنامه،	کتاب	و	مجالت،	اعالمیه،	
پوستر،	تراکت،	پالکارد	،	آرم،	تبلیغات	شهری،	

بیلبورد	ها.
y 	از فیلم	 مانند		پخش	 رسانه های د ید اری:	

تلویزیون،	سینما	یا	فضای	مجازی.
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y 	های	فایل	یو،	راد		مانند	رسانه های شنید اری:
صوتی.

y 	،اینترنت	رسانه های مجازی و الکترونیکی:
شبکه	های	اجتماعی،	تلفن	همراه.

y 	ارتباط	سخنرانی،	خطابه،	رسانه های شفاهی:
چهره	به	چهره	یا	رو	د	ر	رو،	همایش،	تئاتر.

سازمان	 یا	 کارگاه	 اگر	 را	 رسانه	ها	 این	 انواع	
تولید	کنند	ه	محتوا	فرض	کنیم،	د	ر	این	صورت	
که	 بود		 خواهد		 مختلفی	 تولید	ی	 سازمان	های	
فلسفه	وجود	ی	همه	آن	ها	نیز	تولید	اتی	خواهد		
که	 پیام	 ارسال	 منبع	 سفارش	 به	 بنا	 که	 بود		
می	تواند		افراد		حقیقی	یا	حقوقی	باشد		تهیه		شد	ه	

است.
y		سطح	ر	د	نوشتاری،	های	رسانه		تولید	کارگاه

وسیع	و	گسترد	ه	آن		یک	روزنامه	بین	المللی	یا	
سراسری	بود	ه	و	د	ر	سطوح	پایین	یک	روزنامه	
محلی	است.	به		طور	کلی	روزنامه	های	غیر	
د	ولتی	توسط	احزاب	و	جریان	های	سیاسی	

تولید		می	شود	.
y		ترین	مهم و	 اصلی	ترین	 د	ید	اری	 رسانه	های	

بخش	آن،	تهیه	یا	تولید		فیلم	و	کلیپ	است	
تا	د	ر	رسانه	پخش	شود	.

y		از شنید	اری	 رسانه	های	 تولید		 کارگاه	
سختی	های	بیشتری	نسبت	به	سایر	رسانه	ها	
برخورد	ار	است،	چرا	فقط	باید		به		وسیله	یکی	
از	حواس،	توجه	مشتری	و	مخاطب	را	به	خود		

جلب	کند	.
y		و مجازی	 رسانه	های	 د	نیای	 امروز،	 جهان	

استفاد	ه	 نفوذ	 ضریب	 است.	 الکترونیکی	
همراه	 تلفن	 و	 مجازی	 فضای	 از	 مخاطبان	
گویای	د	سترسی	مرد	م	به	این	رسانه	ها	است.

y			مانند	شفاهی	های	رسانه	تأثیرگذاری	و	اقناع
سخنرانی	و	ارتباط	چهره	به	چهره	به		قد	ری	
پیشرفته	ترین	کشورها	 د	ر	 د	ارد		که	 اهمیت	
از	لحاظ	تکنولوژی	های	ارتباطی،	باز	نیازمند		
حضور	د	ر	میان	مرد	م	و	ارتباط	رو	د	ر	رو	د	ارند	.

رسانه	ها	باید		محصوالت	رسانه	ای	جذاب	را	به	.	3
نحوی	تولید		کنند		که	مورد		انتخاب	و	پسند		

مشتریان	)مخاطبان(	قرار	گیرد	.

خوانند	گان،	 به	 ساد	ه	 به		طور	 مخاطب	 اگرچه	
کانال	های	 از	 یکی	 شنوند	گان	 و	 بینند	گان	
رسانه	ای	یا	هر	محتوا	و	نمایش	اشاره	د	ارد	،	اما	
همین	واژه	ساد	ه	و	یگانه،	برای	اشاره	به	واقعیتی	
به		طور	روزافــزون	د	ر	حال	 به	کار	می	رود		که	
پیچید	ه	تر	و	متنوع	تر	شد	ن	است.	واژه	مخاطب	
به		 اما	موضوع	آن	 نگه	د	اشته	شد	ه	است،	 ثابت	
طور	مستمر	و	متنوع	د	ر	حال	د	گرگونی	است.	
تفاوت	های	بین	رسانه	ها	د	ر	رقابت	آن	ها	برای	
جذب	مخاطبان	و	د	رآمد		حاصل	از	آگهی	های	
تجاری	نقش	مهمی	بازی	می	کنند	،	اما	مخاطبان	
صرفا	محصول	فناوری	ارتباطی	نیستند	،	بلکه	
محصول	زند	گی	اجتماعی	نیز	هستند		و	هنوز	
که	 د	ارند		 وجود		 پاید	اری	 اجتماعی	 نیروهای	
ساختار	مخاطبان	را	ایجاد		می	کنند	.	به		کارگیری	
اصول	روانشناسی	د	ر	مخاطب	شناسی	و	د	رک	
پیام،	 گیرند	ه	 و	 پیام	د	هند	ه	 بین	 روابط	 مقابل	
نیازمند		آگاهی	از	نیازها	و	نگرش	ها	و	انتظارات	

مخاطبان	است.
همان		گونه	که	د	ر	بند		قبل	گفته	شد		رسانه	ها	
انواع	مختلفی	د	ارند		و	اگر	آن	ها	را	کارگاه	های	
ذکر	 د	سته	بند	ی	های	 اساس	 بر	 محتوا	 تولید		
و	 تکنیک	ها	 باید		 شد	ه	حساب	کنیم.	هر	یک	
تاکتیک	های	جذب	مشتری	و	مخاطب	را	با	توجه	
به	نوع	تولید	ات	خود	آگاهی	کامل	د	اشته	باشند	.

یک	روزنامه	برای	این	که	بتواند		د	ر	بازار	رقابتی	
مطبوعات	و	د	ر	تنوع	روزنامه	ها	مخاطب	خود		را	
جذب	کند		و	نگرش	مشتریان	را	به	خود		مثبت	
کرد	ه	تا	د	ر	نهایت	رفتار	مخاطبانش	منجر	به	
خرید		روزنامه	و	استمرار	آن	شود	،	نیازمند		د	اشتن	

مد	یری	متخصص	و	باتجربه	د	ارد	.
یکی	از	تخصص	ها	مهارت	های	مطبوعاتی	انتخاب	
تیتر	و	چید	مان	صفحه	اول	است.	صفحه	نخست	
یا	تیتر	اصلی	مانند		ویترین	د	ر	فروشگاه	ها	است	
روزنامه	 د	ر	 ویترین	 چید	ن	 که	 تفاوت	 این	 با	
حد	اکثر	یک	روز	است.	مد	یر	رسانه	باید		ویترین	

روزنامه	اش	مشتری	پسند		و	جذاب	باشد	.
رسانه	ها	برای	تولید		محتوا	و	محصوالت	خود		.	4

نیازمند		تهیه	مواد		اولیه	خاص	خود		هستند	.	با	
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این	تفاوت	که	عالوه	بر	تهیه	مواد		اولیه	از	بازار	
رسانه	ای	می	بایست	آن	را	از	طریق	کشت	و	

بهره	برد	اری	نمایند	.
جذب	خبرنگاران	و	عوامل	تهیه	خبر	بر	اساس	
سیاست	های	مورد		قبول	رسانه	و	تد	ابیر	اجرایی	
اولیه	مخصوص	 مواد		 تهیه	 رسانه	همان	 مد	یر	
فعالیت	 این	 عبارتی	 به	 است.	 رسانه	 سازمان	
همانند		گسترانید	ن	تور	د	ر	د	ریا	برای	شکار	ماهیان	
است.	د	ر	این	حوزه	نیز	مد	یر	رسانه	باید		آشنایی	
کافی	با	چگونگی	کسب	خبر،	اصول	خبرنگاری	و	
خبرنویسی،	روش	تهیه	خبر،	سبک	های	خبری،	

نیازمند	ی	های	و	...	د	اشته	باشد	.
	رسانه	ها	می	بایست	کیفیت	تولید	ات	رسانه	ای	.	5

خود		را	با	روش	های	مختلف	ارزیابی	و	بازخورد		
بررسی	و	اطالع	یابند	.

با	استفاد	ه	از	روش	بازخورد		و	به	کمک	یک	نظام	
مخاطب	 جذب	 میزان	 می	توان	 د	قیق	 ارزیابی	
از	 پس	 آورد	.	 د	ست	 به	 را	 آن	 تأثیرگذاری	 و	
و	 بررسی	ها	می	توان	روش	ها	 نتایج	 جمع	آوری	
سیاست	های	رسانه	را	تغییر	د	اد	ه	و	برنامه	ریزی	
د	وباره	کرد	.	یکی	از	مهم	ترین	روش	های	بررسی	
و	ارزیابی	از	پیام	ها	استفاد	ه	از	روش	تحلیل	محتوا	
است.	تحلیل	محتوا	از	روش	های	اسناد	ی	است	
که	به	بررسی	نظام	مند	،	عینی،	کمی	و	تعمیم	پذیر	
د	ر	 روش	 این	 می	پرد	ازد	.	 ارتباطی	 پیام	های	
د	سته	بند	ی	روش	ها،	پهنانگر	محسوب	می	شود		
و	از	آن	برای	بررسی	محتوای	آشکار	پیام	های	
موجود		د	ر	یک	متن	می	پرد	ازد	.	تحلیل	محتوا	
روشی	مناسب	برای	پاسخ	د	اد	ن	به	سؤال	هایی	
د	رباره	محتوای	یک	پیام	است.	برخی	رسانه	ها	با	
تحلیل	پیام	هایی	که	از	طریق	تلفن،	ایمیل	و	...	
د	ریافت	می	کنند		به	بررسی	بازخورد		فعالیت	خود		

می	پرد	ازند	.
رسانه	ها	به		عنوان	یک	سازمان	تولید	کنند	ه	.	6

ساخته		 ارتباط	 برقراری	 هد	ف	 با	 محتوا،	
ارتباطی	 ابزار	 رسانه	ها	 عبارتی	 به	 شد	ه	اند	.	

هستند		نه	ابزار	مد	یریتی.
	رسانه	ها	ابزار	و	وسیله	های	برای	رسانید	ن	پیام	
از	پیام	د	هند	ه	به	پیام	گیرند	ه	هستند	.	د	ر	تمام	

مد	ل	های	ارتباطی	رسانه	ها	به		عنوان	یک	عامل	
اصلی	به	آن	توجه	کرد	ند		و	اند	یشمند	ان	بزرگی	
ابزار	 به	آن	پرد	اخته	اند	.	بر	این	اساس	رسانه	ها	
ابزار	مد	یریتی.	د	ر	صورت	 نه	 ارتباطی	هستند		
پذیرفتن	این	موضوع،	لذا	الزم	و	ضروری	است	
د	ر	 می	بایست	 رسانه	 مد	یریت	 فعالیت	 اد	امه	

رشته	های	علوم	ارتباطی	قرار	گیرد	.
 نتیجه گیری

تعریف	مورد		نظر	این	مقاله	از	مد	یریت	رسانه	
عبارت	است	از	»فرایند		به	کارگیری	بهینه	کلیه	
امکانات	ماد	ی،	انسانی،	تکنولوژیکی	و	غیره	د	ر	
جهت	تولید	،	بازتولید		و	توزیع	پیام	های	هد	فمند		
د	ر	چارچوب	نظام	ارزشی	پذیرفته		شد	ه	که	با	
هد	ف	غایی	اثرگذاری	مطلوب	بر	مخاطبان	صورت	
رسانه	 مد	یریت	 تعریف،	 این	 به	 بنا	 می	گیرد	«.	
طیف	وسیعی	از	فرایند	هایی	را	د	ربرمی	گیرد		که	
د	ر	رشته	مد	یریت	رسانه	باید		به	آن	پرد	اخته	شود		
و	فارغ	التحصیالن	آن	شناخت	نسبی،	نسبت	به	
آن	ها	پید	ا	کند	؛	یعنی	د	ر	نهایت	فرد	ی	که	د	ارای	
مد	رک	تحصیالت	تکمیلی	د	ر	رشته	مد	یریت	
رسانه	است	و	قرار	است	به	عنوان	یک	مد	یر	رسانه	
فعالیت	نماید	،	می	بایست	بر	فرایند		یک	پیام	از	
تهیه	مواد		اولیه	پیام	تا	تولید		آن	و	سپس	تا	توزیع	

آن	آشنایی	و	مهارت	د	اشته	باشد	.
اگر	به		صورت	مثال	این	فرایند		را	توضیح	د	هیم	
چیزی	شبیه	کارخانه	تولید		مواد		غذایی	است.	
مواد		خام	اولیه	منابع	غذایی	خام	یا	تولید		شد	ه	
د	ر	بازار	هستند		که	توسط	سیستم	حمل		و	نقل	
بارگیری	و	به	کارخانه	حمل	می	شوند	.	د	ر	کارخانه	
بر	اساس	ذائقه	و	میل	مشتریان	مواد		غذایی	را	
تولید		کرد	ه	و	سپس	به		وسیله	سیستم	حمل	ونقل	
آن	را	به	مستقیم	از	طریق	شعبه	ها	یا	غیرمستقیم	
از	طریق	فروشگاه	ها	به	مشتریان	عرضه	می	کنند	.	
رسانه	نیز	تقریبا	کاری	شبیه	خط	تولید		کارخانه	
رسانه	 مد	یریت	 می	د	هد	.	 انجام	 را	 غذایی	 مواد		
نیز	باید		د	ر	خود		فرایند	ی	را	آموزش	د	هد		که	از	
ابتد	ای	تهیه	مواد		اولیه	شامل:	میزان	و	نوع	آن	تا	
رسید	ن	به	سازمان	رسانه.	روش	شناخت	ذائقه	
مخاطبان	و	شناخت	نحوه	تولید		محصوالت	خود		
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را	عرضه	می	کند	.
	د	ر	حال	حاضر	با	توجه	به	نوع	نگاه	و	سر	فصل	
د	روس	مد	یریت	رسانه،	نتیجه	و	هد	ف	نهایی	که	
مد	یریت	بر	فرایند		تولید	،	پرورش	و	توزیع	پیام	
است،	حاصل	نمی	شود	،	لذا	پیشنهاد	های	زیر	ارائه	

می	گرد	د	.
پیشنهاد  ها

ایجاد		د	وره	کارشناسی	رشته	مد	یریت	رسانه؛	.	1
مد	یران	رسانه	د	ر	وهله	اول	باید		با	مبانی	و	
می	شوند		 آشنا	 ارتباطات	 و	 رسانه	ها	 کلیات	
ایران	د	وره	کارد	انی	و	 که	د	ر	نظام	آموزشی	
کارشناسی	با	این	مفاهیم	آشنا	می	شوند	.	لذا	
اولین	قد	م	د	ر	مسیر	اصالح	رشته	مد	یریت	
رسانه،	تعیین	سرفصل	و	مصوب	نمود	ن	د	وره	

کارشناسی	مد	یریت	رسانه	است.
مقاطع	.	2 د	ر	 مختلف	 گرایش	های	 ایجاد		

رسانه؛	 مد	یریت	 رشته	 تکمیلی	 تحصیالت	
مد	یران	رسانه	با	توجه	به	عالقه	و	برنامه	ریزی	
خود	،	د	ر	یکی	از	گرایش	های	مد	یریت	رسانه	
اد	امه	تحصیل	می	د	هند	.	نکته	حائز	اهمیت	د	ر	
این	گرایش	ها	این	است	که	چون	رسانه	ها	از	
انواع	مختلفی	تشکیل		شد	ه	است؛	مانند		رسانه	
شبکه	های	 یا	 روزنامه	 و	 راد	یو	 یا	 تلویزیون	
فرایند		 نظر	 از	 که	 این	 برخالف	 اجتماعی	
انتقال	پیام	یکی	هستند	،	ولی	کارخانه	تولید		
آن	ها	تفاوت	اساسی	د	ارند	.	پس	د	ومین	قد	م	
تعیین	گرایش	مختلف	تحصیلی	د	ر	مقطع	
کارشناسی	ارشد		و	د	کتری	است.	گرایش	هایی	
مانند	:	راد	یو،	تلویزیون،	شبکه	های	مجازی	و	
اجتماعی،	روزنامه	ها	و	مطبوعات،	تلفن	همراه	
باالترین	 یا	 د	کتری	 د	وره	 د	ر	 ...همچنین	 	 و	
با	 رسانه	 مد	یران	 رشته	 این	 د	ر	 تخصص	
بهره	گیری	از	جد	ید	ترین	و	بهترین	روش	های	
تولید		پیام	های	مربوط	به	گرایش	تخصصی	
طی	 ارشد		 کارشناسی	 د	وره	 د	ر	 که	 خود		

نمود	ه	اند	،	آشنا	و	به	اد	اره	رسانه	می	پرد	ازند	.
مد	یریت	.	3 د	روس	 سرفصل	 به	 ارتباطی	 نگاه	

ارتباط	 رسانه؛	به	د	لیل	این	که	رسانه	برای	
محتوای	 لذا	 آمد	ه،	 وجود		 به	 انسان	ها	 میان	

د	روس	و	سرفصل	ها	باید		با	نگاه	به	مد	یریت	
ارتباطات	به	خصوص	مخاطب	شناسی	تهیه	و	

تصویب	شود	.
د	ر	.	4 رسانه	 مد	یریت	 رشته	 گرفتن	 ــرار	 ق

د	انشکد	ه	های	ارتباطات	و	رسانه؛	قرار	گرفتن	
این	رشته	د	ر	گروه	های	مد	یریتی	یا	با	د	ید	گاه	
اقتصاد	ی،	د	ور	شد	ن	از	هد	ف	اصلی	مد	یریت	
تنگاتنگ	 ارتباط	 د	لیل	 به	 لذا	 است.	 رسانه	
مد	یریت	رسانه	با	علوم	ارتباطی،	این	رشته	
د	ر	گروه	ها	و	د	انشکد	ه	های	ارتباطات	گنجاند	ه	
شود	.	مد	یریت	رسانه	با	تعریف	فعلی	که	از	آن	
اقتصاد		 د	انشکد	ه	های	 و	 گروه	ها	 د	ر	 می	شود		
شود	.	 د	اد	ه	 آموزش	 رسانه	 اقتصاد		 عنوان	 با	
می	تواند		به		عنوان	یکی	از	گرایش	های	مد	یریت	

رسانه	د	ر	نظر	گرفته	شود	.
کــارآمــوزی	.	5 ــای	 د	وره	هـ گرفتن	 نظر	 د	ر	

یا	مهارتی	د	ر	رشته	مد	یریت	رسانه؛	مد	یریت	
بر	رسانه	ها	صرفا	یک	د	انش	تحقیقاتی	مانند		
رشته	فلسفه	نیست،	بلکه	نیازمند		طی	د	وره	
لذا	 است.	 کارورزی	 د	وره	 قالب	 د	ر	 مهارتی	
د	ر	موقع	مختلف	د	روس	عملی	و	کارورزی	

گنجاند	ه	شود	.
و	.	6 آمـــوزش	ســخــت	افــزار	 نــمــود	ن	 لحاظ	

نرم	افزارهای	رسانه	ای؛	د	ر	گرایش	های	مختلف	
بیشترین	 باید		 د	انشجو	 ارشد	،	 کارشناسی	
د	روس	خود		را	د	ر	حوزه	رسانه	انتخاب		شد	ه	
نرم	افزارهای	 و	 سخت	افزار	 بر	 و	 نمود	ه	 طی	
رسانه	مورد		نظر	توانایی	و	د	انایی	به	د	ست	آورد	.

مهارتی	.	7 و	 علمی	 سرفصل	های	 سایر	
مورد		نیاز	مد	یریت	رسانه.

y		های	حوزه	به	نسبت	کامل	شناخت	و	آشنایی
تولید		و	انتقال	پیام	توسط	رسانه	ها	و	گیرند	گان	

پیام	یا	مخاطبان.
y		و	اری	شنید	و	اری	ید	د	ها	رسانه	انواع	با	آشنایی

نوع	کارکرد	آن	ها.
y		ارتباطی	افزارهای	نرم	و	همراه	تلفن	با	آشنایی

قابل		نصب	بر	روی	گوشی	و	رایانه	های	قابل	
	حمل.
y		و	مجازی	فضای	رایانه،	به	تسلط	و	آشنایی
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شبکه	های	اجتماعی	پرکاربرد		مانند		فیس	بوک،	
توئیتر،	اینستاگرام	و	پلتفرم	های	ارتباطی	مانند		

واتساپ،	تلگرام	و	نحوه	عملکرد		آن	ها.
y		روانشناسی	خصوص	به	روانشناسی	با	آشنایی

شامل:	 اجتماعی	 روانشناسی	 و	 شخصیت	
و	 خلق	 انبوه	 گــروه،	 د	ر	 رهبري	 )مسئله	
تأثیرگذاری	آن	بر	حیات	و	رفتار	فرد	ي،	تقلید		
عمومي،	 افکار	 تأثیرگذاری	 تلقین	پذیری،	 و	

نگرش	و	تغییر	آن(.
y		خصوص	به	جزایی،	و	حقوقی	امور	با	آشنایی

قانون	 مانند		 رسانه	 مختص	 قانون	های	
مطبوعات.

y	.شناسی	زیبایی	و	هنر	با	آشنایی
y	.ای	رسانه	اخالق	اصول	با	آشنایی	و	آگاهی
y		،سیاسی	های	آگاهی	شامل	شناسی	مخاطب

اجتماعی،	فرهنگی	و	اقتصاد	ی	از	مخاطبان.
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